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FORRETNINGSBETINGELSER 
FOR 

LANDMÅLERCOMPAGNIET ApS 
CVR-NR.: 37892203 

 
---------------------------------------------- 

 

1 ANVENDELSE 

1.1 Disse forretningsbetingelser (herefter ”disse vilkår” eller ”vilkårene”) for Landmålercom-

pagniet ApS, CVR-nr.: 37892203 (herefter ”Landmålercompagniet”) er gældende for leve-

ring af enhver ydelse fra Landmålercompagniet, medmindre de udtrykkeligt er fraveget el-

ler modificeret ved anden skriftlig aftale. 

2 TILBUD/ORDREAFTALER 

2.1 Tilbud afgivet af Landmålercompagniet er bindende for Landmålercompagniet i 14 dage 

fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. Aftale an-

ses for indgået ved kundens skriftlige og uforbeholdne accept af Landmålercompagniets 

tilbud. 

2.2 I tilfælde af der ikke er afgivet tilbud fra Landmålercompagniets side, er der først tale om 

en endelig aftale parterne imellem, når Landmålercompagniet har givet accept i form af 

skriftlig ordrebekræftelse. 

2.3 Stemmer Landmålercompagniets ordrebekræftelse ikke overens med kundens bestilling, 

skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsen 

indhold.  

2.4 Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Landmå-

lercompagniet uden skriftlig bekræftelse fra Landmålercompagniet. 

2.5 Kunden har ingen ret til at afbestille nogen ydelse, medmindre dette udtrykkeligt skriftligt 

er aftalt med Landmålercompagniet. 
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3 LEVERING 

3.1 Såfremt der ikke udtrykkeligt skriftligt er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer 

Landmålercompagniet leveringstidspunktet. 

3.2 Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er denne gældende under forudsætning af, at 

kunden rettidigt opfylder sine kontraktlige forpligtelser, såsom forudbetaling, godkendelse 

af tegninger og beregninger samt i øvrigt på opfordring rettidigt præciserer alle nødvendige 

detaljer ved leverancen. 

3.3 Landmålercompagniet er under alle omstændigheder berettiget til at forlænge en aftalt le-

veringstid med 10 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid.  

4 BETALING 

4.1 Landmålercompagniets vederlag forfalder til betaling 8 dage netto kontant efter fakturada-

to. 

4.2 Landmålercompagniet er berettiget til at afregne aconto. 

4.3 Kunden faktureres særskilt for udlæg til offentlige afgifter og gebyrer samt øvrige relevan-

te omkostninger i forbindelse med udførelsen af arbejdet for kunden. 

4.4 Landmålercompagniet fremsender faktura til den faktureringsadresse, som er aftalt med 

kunden. 

4.5 Landmålercompagniets honorar vil blive aconto-faktureret månedsvis eller ved sagens ind-

sendelse til Geodatastyrelsen.   

4.6 Landmålercompagniet kan ved sagens opstart eller under forløbet opkræve et passende 

depositum. 

4.7 Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 2 % pr. påbegyndt 

kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato indtil beløbet kre-

diteres Landmålercompagniets konto i Landmålercompagniets pengeinstitut.  

4.8 Kunden kan ikke i nogen situation foretage modregning i vederlaget til Landmålercom-

pagniet, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling pga. forsinkelse, 

reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. 
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4.9 Ekstraydelser/-leverancer, hvorved forstås ydelser, der ikke fremgår af Landmålercompag-

niets ordrebekræftelse, afregnes efter medgået tid. 

5 REKLAMATION SAMT FEJL OG MANGLER 

5.1 Såfremt kunden konstaterer, at der er fejl eller mangler ved ydelsen, skal kunden straks 

skriftligt reklamere til Landmålercompagniet med specifikation af de fejl og/eller mangler, 

der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt i overensstemmelse med det her be-

skrevne, er retten til at gøre fejl og/eller mangler gældende bortfaldet. 

5.2 Landmålercompagniet er altid og i enhver situation berettiget til at foretage afhjælpning. 

Såfremt Landmålercompagniet foretager afhjælpning, er kunden ikke berettiget til at gøre 

anden misligholdelsesbeføjelse gældende, herunder ej heller at hæve aftalen, eller kræve 

erstatning eller anden kompensation som følge af fejlen/manglen. Ligeledes anses forsin-

kelse ikke at foreligge under disse omstændigheder.  Såfremt Landmålercompagniet med-

deler ikke at kunne foretage afhjælpning, er kunden berettiget til at hæve aftalen. Kunden 

kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab i overensstemmelse med pkt. 5.3. 

5.3 Landmålercompagniets ansvar omfatter under ingen omstændigheder skader, som ikke 

kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Landmålercompagniets ansvar for 

ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 1/3 af den aftalte kontraktsum, idet 

Landmålercompagniets samlede maksimale erstatningsansvar dog aldrig kan overstige 

DKK 50.000,00. 

5.4 Landmålercompagniet hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, og uanset graden 

af uagtsomhed, ikke for følgeskader eller indirekte tab som f.eks. driftstab, tidstab, avance-

tab, konsekvenstab, tab af goodwill, manglende opnåelse af forventede besparelser m.v. 

5.5 Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser, end hvad der følger af punkterne 

5.2, 5.3 og 5.4, gældende i anledning af konstaterede fejl/mangler, og er således afskåret 

fra at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder gøre krav på yderligere er-

statning af nogen art eller anden form for kompensation. 

5.6 Landmålercompagniet er ikke ansvarlig for fejl/mangler ved det leverede, som skyldes fejl 

eller forsømmelser hos Landmålercompagniets underleverandører eller i øvrigt er begrun-

det i underleverandørs forhold. I det omfang Landmålercompagniet måtte have et berettiget 

krav hos en underleverandør, transporterer Landmålercompagniet herved dette krav til 

kunden, således at kunden er berettiget og forpligtet til at rette sit krav direkte mod under 

Landmålercompagniet. 
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5.7 Har kunden gjort en fejl og/eller mangel gældende, og viser det sig, at der ikke foreligger 

nogen fejl og/eller mangel, som kan gøres gældende over for Landmålercompagniet, har 

Landmålercompagniet ret til at kræve vederlag for det udførte arbejde i denne forbindelse 

efter medgået tid. 

6 ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING 

6.1 Landmålercompagniet har tegnet professionel ansvarsforsikring hos HDI Danmark. 

7 TREDJEMANDS RETTIGHEDER 

7.1 Såfremt kunden til Landmålercompagniet udleverer tegninger, kort eller andet materiale til 

brug for Landmålercompagniets udførelse af arbejdet for kunden, påtager kunden sig et-

hvert ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder på grund af ophavsret el. lign. Kun-

den er forpligtet til på anfordring at godtgøre alle Landmålercompagniet omkostninger, tab 

og skader, som påføres Landmålercompagniet i denne forbindelse ved krav fra tredjemand 

og i anledning af tvister herom. 

8 LOVVALG OG VÆRNETING 

8.1 Enhver tvist mellem Landmålercompagniet og kunden skal afgøres efter dansk ret og ved 

Retten i Aalborg som aftalt værneting. 


